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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

 

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, 
Имајући и виду тренутну ситуацију узроковану пандемијом вируса Корона (SARS-CoV-2), а у 
вези с тим Закључке Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, 
усмјерених на спречавање ширења овог вируса, те Закључке Комисије за рачуноводство и 
ревизију БиХ усвојене на 130. сједници одржаној 31.03.2020. године, о усклађивању КПЕ 
са новонасталом ситуацијом и нужности одржавања континуитета активности 
професионалних рачуновођа, као и Закључке Управног одбора СРР РС, обавјештавамо вас 
да ће се јесења едукација рачуновођа буџетских корисника реализовати у форми вебинара. 
 

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
Предавања која су предвиђена за овај циклус моћи ћете погледати у видео формату на 
сљедећој интернет адреси http://www.edu-srrrs.info.  
Овој адреси можете приступити и путем линка са сајтова http://www.srrrs.org и  
https://www.finrar-casopis.org 
Садржај видео предавања биће доступан од 23-27. новембра 2020. године. 
Осим видео садржаја пријављеним учесницима биће достављен и писани материјал, у 
дигиталном или штампаном облику, по вашем избору. 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
Неизоставни дио наших семинара је и вријеме предвиђено за одговоре на ваша питања. У 
том смислу потребно је да сва ваша питања у вези са садржајем предавања, доставите на 
сљедећу e-mail адресу: sinisa.mutic@srrrs.org до 27. новембра 2020. године.  
Одговори на питања која су у вези тема овог вебинара, као и друга питања из праксе, биће 
дати у оквиру посебне сесије која ће се одржати у реалном времену 27. новембра 2020. са 
почетком у 10:00 часова.  
Овај блок семинара ће бити одржан као посебан вебинар у реалном времену путем Cisco 
Webex Desktop платформе за оnline комуникацију, уз могућност накнадног гледања. Учешће 
у другом дијелу вебинара  подразумијева да сте преко рачунара са звучницима, лаптопа или 
мобилног телефона повезани на интернет, те инсталирану Cisco Webex Desktop апликацију. 
Питања ће те моћи постављати и у писаној форми путем чета у току вебинара.  
Упутство за инсталацију Cisco Webex Desktop апликације, која је једноставна за употребу, 
налази се у прилогу, а можете га преузети и са било којег од претходно наведених веб 
сајтова.  
За све учеснике који не буду у могућности да прате уживо овај блок семинара биће 
омогућен приступ видео материјалу до 4.12.2020. године.  
Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем     
телефона: 051/348-785. 
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КОТИЗАЦИЈА 
Котизација за учешће на Семинару износи 200,00 КМ по учеснику. Претплатници часописа 
ФИНРАР имају попуст и котизација за њих износи 130,00 КМ (једна претплата за једно 
физичко лице). 
Уплата се врши унапријед, на жиро рачун СРР РС:  
НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69 
 
ПРИЈАВА 
Пријаву за вебинар (која ће заједно са уплатом, служити као основ за евидентирање 
часова/бодова) КПЕ потребно је извршити до 20. новембра 2020. године путем наведеног 
линка (кликнути испод на „ПРИЈАВА“ осјенчено): 

ПРИЈАВА 
 
Претплатници часописа ФИНРАР требају у пријави учешћа обавезно попунити 
одговарајуће поље. 
У складу са правилником о КПЕ ова форма се признаје као 8 бодова континуиране 
професионалне едукације. 
У нади да ћемо се сви у добром здрављу што прије вратити досадашњим формама едукације, 
срдачно Вас поздрављамо! 

Генерални секретар 
Проф. др Новак Кондић с.р. 

 
 

ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

1.   „Инфраструктурна имовина“ –Проф. др Јелена Пољашевић;  
2.  „Финансијско извјештавање ванбилансне активе и ванбилансне пасиве, потенцијалних 

обавеза и потенцијалне имовине код буџетских корисника“ – Др Бојан Ћурић; 
3. „Примјена финансијских контролних поступака у јавним набавкама за вријеме пандемије 

COVID 19“ - Др Бранка Савић; 
4.  „Управљање ризицима у јавном сектору, као значајан сегмент система финансијског 

управљања и контроле“ – Миле Баника, дипл.ек; 
5. „Промјене у пореским процедурама у складу са новим Законом о пореском поступку 

Републике Српске, специфичности код буџетских корисника“ - Mр Перса Паић; 
6. „Примјена МРС-ЈС 14-Догађаји након датума извјештавања“ - Гина Грубишић, дипл. 

ек; 
7.  „МРС-ЈС 32 - Уговори о концесији за пружање услуга: давалац“ - Ивана Марјановић, 

дипл.ек; 

https://forms.gle/d7KCjFEY6VqWw9hj7

